Nr: 24 Datum: 17 februari 2020
Carnavalsviering

Even wat info m.b.t. de carnavalsviering van vrijdag 21 februari;
-

-

De leerlingen mogen de hele dag verkleed naar school komen (‘wapens’,
knallers, serpentine of confetti enz. zijn niet toegestaan).
Van 8.30 tot 10.15 zijn de leerlingen in de eigen
stamgroep.
Vanaf de kleine pauze tot 12.00 uur hossen/dansen we
samen in de gemeenschapsruimte.
Per stamgroep is er één optreden op het podium.
De leerlingen krijgen tussendoor iets te drinken en een
koekje. (ouders van kinderen met een allergie, even
afstemmen met de groepsleerkracht)
De bovenbouw heeft ook ’s middags school. De middag
zal ook in het teken van carnaval staan.

Gezien de geringe ruimte kunnen we helaas niet toestaan dat er ouders bij de
viering aanwezig zijn (uitgezonderd de ouders van de prins en prinses en
adjudanten).
Groep 1-2

Morgenmiddag brengen wij een bezoek aan de bibliotheek. Boeken die moeten
worden ingeleverd mogen de kinderen mee naar school nemen.

Groep 3-4

Het einde van ons thema vroeger, de tijd van opa en oma
nadert.
Ons museum gaat dan ook sluiten. We hebben flink
onderzoek kunnen doen naar de meegebrachte spullen en
we hebben veel hierover geleerd.
We willen alle opa’s en oma’s en alle papa’s en mama’s die
spullen hebben meegegeven, vragen om deze spullen
uiterlijk vrijdag 21 februari op te halen. Het moet voor de vakantie weg zijn, want
dan maken we plaats voor een nieuw thema. De spullen mogen gewoon
weggepakt worden uit het museum. De draagtassen/bigshoppers die bij deze
spullen horen, staan onder de tafels.
Alvast bedankt!
We gaan deze week voornamelijk nog werken aan de ‘’vasteloavundj’’. We
springen, hossen en zingen. Denken jullie eraan dat aanstaande vrijdag 21
februari de carnavalsviering is en dat de kinderen hiervoor geschminkt en
verkleed naar school mogen komen?
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3-4 flink geoefend met de
klokken bij het rekenen.
Zouden de papa’s en mama’s thuis hiermee verder willen oefenen? Het duurt
namelijk bij de meeste kinderen even voor het kwartje valt.
Voor groep 3: de hele en halve uren (half 3, 3 uur enz.)
Voor groep 4: de klok per 5 minuten (kwart over 1, tien voor half 2, 10 over half
2, 10 voor 2, 5 over 2).
Tip: print een dezelfde soort klok uit als op het onderstaande plaatje (typ op
google in: klok oefenen). Print de klok uit en steek er met een splitpen 2 wijzers

in en oefenen maar

Je kunt ook oefenen met de website: https://www.klokrekenen.nl/
Groep 5-6

Even enkele belangrijke data en een oproep voor hulp:
4 maart:
17 maart:

Groep 7-8

Reflection hesje aan naar school!
Fiets mee: op excursie naar Maas en Binnenvaartmuseum
Maasbracht. Ouders nodig om mee te fietsen. ( Groep 5/6/7/8 )
Bovendien zoeken wij voor deze dag ouders die naar Maasbracht
willen rijden om de kinderen van groep 5 te vervoeren. Opgeven
kan bij Trudie en Lisonne.

De laatste week in het thema Grieken/Romeinen is alweer aangebroken. We
werken deze week nog aan de mat waarop we Rome hebben gebouwd. Deze mat
inclusief bouwwerken nemen we 10 maart mee naar de Coding Challenge op St
Ursula.
Ik wil jullie ook wat data doorgeven en vragen om uw hulp:
2 en 3 maart:
Brugklasaanmelding kinderen groep 8
4 maart:
Reflection hesje aan naar school!
10 maart:
Coding Challege op St Ursula: fiets meenemen en we zoeken
1 auto voor alle spullen ( kinderen groep 7 en 8)
12 maart
F.I.E.T.S project op school als opening thema verkeer en
vervoer ( hele school)
17 maart:
Fiets mee: op excursie naar Maas en Binnenvaartmuseum
Maasbracht. Ouders nodig om mee te fietsen. ( Groep
5/6/7/8 )
18 maart:
Alle kinderen met Havo/VWO advies naar Ursula Horn voor
IST en FES test.
25 maart:
Fiets mee en kleren die vies mogen worden voor de
Boomfeestdag. Evt ouder die mee wil fietsen naar
Geneygen?
2 april
Verkeersexamen groep 7 ( fiets in orde en mee) Voor deze
dag zoeken we nog ouders die kunnen helpen.

Schoolreis

Beste jongens en meisjes en beste ouders,
Op donderdag 11 juni gaan we met groep 1 t/m 8 op schoolreis naar
Bokrijk

We vertrekken met de bus. Vertrektijden zijn bekend:
Alle kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school.
Om 8.45 uur verzamelen de groepen zich bij de bussen.
Om 9.00 uur gaan de bussen vertrekken.
We vertrekken om 15.00 uur weer naar huis. We verwachten rond 16.00 uur
weer in Grathem te zijn.
Iedereen neemt zelf een lunchpakketje en drinken mee.
De kinderen mogen géén geld meenemen.
Wilt u snoep meegeven, denk dan aan een klein snoepzakje.
Het is handig als kinderen van de bovenbouw een horloge om hebben.

Graag willen wij u nog vragen het bedrag van € 16.00 per kind (dit bedrag is voor
de entree en buskosten) voor vrijdag 6 maart over te maken op onderstaand
rekeningnummer:
NL79RABO0104035595
t.n.v.: SPOLT
o.v.v.: schoolreis 2020 + naam van uw kind
Hoera
Kindcentra

De afgelopen weken hebben wij regelmatig samen met Hoera om tafel gezeten.
Aanleiding van het gesprek was een behoeftepeiling dagopvang in Grathem. Dit
heeft geresulteerd dat momenteel samen met Hoera de mogelijkheden m.b.t.
dagopvang voor 0-4 jarigen wordt onderzocht. Er heeft reeds een behoeftepeiling
binnen Grathem plaatsgevonden met dank aan Fyrosée Ramakers. En de cijfers
die hieruit naar voren kwamen zijn zeer positief.
Ons mooie gebouw biedt goede mogelijkheden om naast de buitenschoolse
opvang, die reeds bestaat, ook dagopvang aan 0-4 jarigen te realiseren. Wij
beschouwen opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beiden zijn
gericht op de ontwikkeling van uw kind en nauwe samenwerking is hierbij
onmisbaar. Het zou dan ook prachtig zijn als wij samen met Hoera Grathem een
doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar kunnen aanbieden.
Hopelijk kunnen wij jullie binnenkort met positief nieuws verder informeren.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
21 februari t/m 1 maart
Carnavalsvakantie
11 juni
Schoolreis

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
21 februari
Puk (7 jaar)

Groep 4

Hieperdepiep….. Jarig zijn in de vakantie…
25 februari
Quinn (6 jaar)
28 februari
Juf Veerle

Groep 2A
Groep 3-4

We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Met het vooruitzicht op een welverdiende carnavals-, wintersport- of mooie voorjaarsvakantie wens
ik jullie een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Directie & Team jenaplanbasisschool de Klink
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven.

